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Шановні колеги, працівники училища! 

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 178 від 

23.03.2005 р. «Про затвердження Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю» та на 

підставі контракту з Міністерством освіти і науки України  я повинна  

доповісти, як ми з Вами спрацювали за цей навчальний рік під моїм 

керівництвом. Як директор училища у своїй діяльності протягом звітного 

періоду я керувалася законодавством України, Статутом училища, 

Колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками 

директора та іншими нормативними актами, що регламентують роботу 

професійно-технічного навчального закладу. Діяльність навчального закладу 

здійснювалась на основі плану роботи педагогічного колективу на 2016-2017 

навчальний рік, в якому чітко визначені основні завдання, що реалізовувались 

кожним структурним підрозділом училища, з дотриманням державних 

нормативно-правових документів. 

Навчальний заклад є юридичною особою державної форми власності, має 

самостійний баланс, розрахункові рахунки в банку, штамп встановленого 

зразка, гербову печатку і бланки з власними реквізитами.  

Училище знаходиться за адресою 89000, Закарпатська область, смт 

Великий Березний, вул. Короленка, 10.  

Діловодство і навчальний процес здійснюються державною мовою. 

 Навчальний  заклад розташований на земельній ділянці площею 3,68 га, 

яка надана Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія І-ЗК №001506, виданий 28 квітня 1995 року, а також є в 

наявності автодром площею 2,25 га. Виготовлено Свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно серія САК № 311805, САК №311806 видане 

28.11.2014 року, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

ЕЕО 861509, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕЕО 

861511,  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права ЕЕО 861542 на земельну ділянку площею 

3,68 га, кадастровий номер 2120855100:03:005:0048, Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

ЕЕО 861541 на земельну ділянку площею 2,25 га, кадастровий номер 

2120855100:01:008:0030. Училище функціонує у будівлях і спорудах загальною 

площею 7417,5 м2. Є в наявності автодром площею 2,25 га на якому розміщено: 

гірка, вісімка, дворик, залізничний переїзд, естакада, боковий з’їзд (правий),  

боковий з’їзд (лівий), змійка. 

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні 

установчі документи навчального закладу: Статут, затверджений заступником 

державного секретаря МОН України 09.04.2003 року, Виписка з Єдиного 

Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з 

Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

№20343948 від 27.03.2015 р., Довідка з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).  

 



Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний на протязі 

навчального року здійснювало підготовку кваліфікованих робітників 

відповідно до ліцензії серія АЕ № 527637 виданою на підставі рішення 

Акредитаційної комісії від 22.09.2014 року, протокол № 112 (наказ МОН 

України від 02.10.2014 року № 2866л) з таких професій: 

 швачка; 

 слюсар-ремонтник, тракторист. 

Училищу надано право здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог для підготовки кваліфікованих 

робітників з професії 5220 продавець продовольчих товарів (протокол №10/1 

від 02.07.2016 року (наказ МОН України від 06.07.2016 року № 1404л). 

На підставі рішення Акредитаційної комісії від 02.03.2017 року протокол 

№124 училище атестоване строком на 10 років. 

Для врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин 

щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам училища між трудовим 

колективом і адміністрацією навчального закладу укладено Колективний 

договір на 2017-2020 рр. від 25.05.2017 р. 

Контингент учнів 

 - на початок навчального року – 113 учнів 

 - на кінець начального року – 82 учнів 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

В училищі ведеться планова цілеспрямована робота з підбору, 

розстановки кадрів, забезпечення стабільності педагогічного колективу. 

Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, викладачами та 

майстрами виробничого навчання згідно із штатним розписом. Аналіз 

документів та матеріалів про склад педагогічних та керівних кадрів училища 

свідчить про те, що вони за освітою, рівнем кваліфікації, досвідом педагогічної 

роботи відповідають займаним посадам.  

Навчальний процес в училищі забезпечують 19 педагогічних працівників, 

з них: 9 викладачів або 47%, з них -  10 викладачів загальноосвітньої підготовки 

(3 - за основною посадою), 4 викладачі професійно-теоретичного та 

загальнопрофесійної підготовок; 5 майстрів виробничого навчання або  75%; 

директор, заступник директора з НВР, заступник директора з ВР, методист, 

практичний психолог, керівник фізичного виховання, вихователь гуртожитку. 3 

викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання 

«старший викладач», І та ІІ кваліфікаційну категорію – 7 педагогічних 

працівників, 1 майстру виробничого навчання підтверджено педагогічне звання 

«майстер виробничого навчання другої категорії». 

На кожного працівника заведені особові справи, картки обліку, заповнені 

трудові книжки, розроблені посадові інструкції, які відповідають вимогам 

кваліфікаційних характеристик. Особова справа керівника зберігається у відділі 

кадрів департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА ,  інших педагогічних 

працівників складені відповідно до діючих нормативних документів і 

зберігаються у відділі кадрів. Прийом на роботу, переміщення і звільнення 

кадрів, перехід на іншу роботу, надання відпусток, відрядження оформляються 



наказами директора і фіксується в книгах наказів з основної діяльності та 

кадрових питань. 

  

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС 

 

Навчально-виробнича діяльність в училищі здійснюється відповідно до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 р. № 419 Із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 731 від 05.08.2008 р., № 1019 від 10.11.2008 р., № 

746 від 10.07.2015 р.}. Відповідно до нього розроблено план роботи на 

навчальний рік, затверджуються розклад занять та режим роботи закладу. 

План визначає усі напрямки діяльності навчального закладу та проблеми, 

над якими працює колектив у поточному навчальному році. План роботи 

педагогічного колективу обговорено на засіданні педагогічної ради і 

затверджено директором училища. Зміст розділів плану в основному відповідає 

нормативним вимогам і направлений на удосконалення навчально-виховного 

процесу.  

Робочі навчальні плани з професій розроблені на підставі ДСПТО,  у 

відповідності до вимог Типової базисної структури, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України № 947, від 13.10.2010 р. «Про 

затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» 

погоджені в установленому порядку директором НМЦ ПТО в Закарпатській 

області, затверджені директором департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації у 2015 - 2016 роках, на основі яких розроблені робочі 

навчальні програми з предметів загальноосвітньої, загальнопрофесійної, 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, поурочно-

тематичні плани, плани уроків, плани виробничого навчання на місяць, плани 

навчально-виробничої діяльності на семестр, які розглядаються на засіданнях 

методичних комісій і затверджуються заступником директора з навчально-

виробничої роботи. За своєчасністю розробки, погодженням та затвердженням 

робочих навчальних програм здійснюється контроль зі сторони заступника 

директора з навчально-виробничої роботи. 

У 2016-2017 навчальному році проводилась належна робота по 

виконанню навчальних планів та програм, впровадженню державних 

стандартів, розробці та впровадженню нових навчальних планів згідно з 

прийнятими Державними стандартами. 

В училищі організовано 5-денний робочий тиждень. Розклад занять 

складається згідно робочого навчального плану із кожної професії, тижневе 

навантаження не перевищує 36 годин. У дні теоретичного навчання – 8 годин, у 

день виробничого навчання – 6 годин. Навчальний час в період проходження 

виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, 

установи, організації згідно із законодавством – 7 академічних годин.  

У навчальному закладі запроваджена кабінетна система навчання. Графік 

навчального процесу визначає чергування теоретичного і виробничого 

навчання, канікули, виробниче навчання в навчальних майстернях, виробничу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0770-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1131-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0913-15/paran223#n223
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0913-15/paran223#n223


практику на підприємствах, державну підсумкову атестацію, поетапну 

кваліфікаційну атестацію та державну кваліфікаційну атестацію. Якість 

підготовки учнів оцінюється відповідно до вимог кваліфікаційних 

характеристик з професій за 12-бальною системою критеріїв оцінювання 

навчальних. Для оцінювання навчальних досягнень учнів викладачами 

розроблені та використовуються критерії оцінювання, розроблені на основі 

типових. Результати оцінювання знань учнів відображається у журналах 

теоретичного та виробничого навчання, які ведуться згідно інструкцій ведення 

журналів.  

Загальноосвітня підготовка учнів здійснюється в кабінеті математики та 

семи суміщених навчальних кабінетах: 

- кабінет української мови та літератури - з іноземною мовою та 

зарубіжною літературою; 

-  кабінет біології – з хімією: 

- кабінет охорони праці - з Захистом Вітчизни; 

- кабінет фізики – з астрономією; 

- кабінет основи галузевої економіки та підприємництва – з економікою; 

- кабінет інформаційних технологій – з інформатикою; 

- кабінет основи правових знань – з історією). 

Навчальні кабінети забезпечені достатньою методичною документацією, 

унаочненням, дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання.  

Загальнопрофесійна  підготовка, яка передбачає вивчення предметів 

інформаційні технології, основи галузевої економіки та підприємництва, 

основи правових знань, правила дорожнього руху проводиться в чотирьох 

обладнаних кабінетах,  забезпечених  навчально-методичною документацією, 

унаочненням, дидактичними матеріалами, технічними засобами навчання. 

Професійно-теоретична підготовка з професії швачка проводиться у двох 

кабінетах: 

- кабінеті спецдисциплін з професії швачка; 

- кабінеті охорони праці. 

Професійно-теоретична підготовка з професії тракторист, слюсар-

ремонтник проводиться у чотирьох кабінетах та двох лабораторіях 

- кабінеті будови, ТО та промислового устаткування; 

- кабінеті будови тракторів; 

- кабінеті охорони праці; 

- кабінет правил дорожнього руху; 

- лабораторія тракторів; 

- лабораторія ТО тракторів 

Відповідно до Державних стандартів з ряду предметів професійно-

теоретичної підготовки проводяться лабораторно-практичні роботи. Перелік 

тем лабораторно-практичних робіт міститься в робочій навчальній програмі, їх 

виконання розраховане на одну академічну годину .   

В училищі проводяться консультації з навчальних дисциплін, які 

виносяться на екзамени. Проводяться також поточні консультації для ліквідації 

прогалин у знаннях учнів із найбільш складних тем предметів. Фонд часу, 

відведений  для проведення консультацій, до загального фонду навчального 



часу  робочого плану не входить. Графік консультацій розробляють викладачі, 

затверджують його в установленому порядку. 

Для організації і проведення державної кваліфікаційної атестації  наказом 

директора створюються  державні кваліфікаційні комісії за напрямками 

підготовки. Склад комісій затверджується директором училища та погоджується в 

департаменті  освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. До їх складу 

входять представники адміністрації, викладачі спеціальних дисциплін. Головами 

комісій за напрямами підготовки призначаються представники підприємств. 

Державна кваліфікаційна комісія розглядає та затверджує результати 

кваліфікаційної атестації і приймає рішення про присвоєння відповідного 

кваліфікаційного рівня. 

Відповідно до розподілу обов’язків в училищі здійснюється поточний, 

проміжний і вихідний контроль знань, умінь і навичок учнів та контроль за 

роботою викладачів та майстрів виробничого навчання. Для визначення рівня 

навчальних досягнень учнів проводяться директорські контрольні роботи із 

усіх предметів. За результатами внутріучилищного контролю періодично 

видаються накази, розпорядження. Питання з організації навчально-виробничої 

діяльності, які потребують колективного аналізу і рішення виносяться на 

обговорення методичних комісій, педагогічну раду училища, що відображено в 

протоколах засідань.  
Виробнича практика проводилася на підприємствах і організаціях згідно 

укладених договорів. Учні забезпечувалися робочими місцями, які 

відповідають санітарним вимогам, вимогам охорони праці на яких була 

можливість працювати на новому технологічному обладнанні. Оплата за 

виробничу практику здійснювалася за фактично виконаний обсяг робіт, та 

відповідно до акту виконаних робіт. 

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів, з якими 

укладені відповідні договори, є базові підприємства: 

 ТОВ «Березнянка»; 

 ПП «Вікторія» В.Березний; 

 ПП «СІО»; 

 ПП «СІО-К»; 

 Райспоживспілка смт Великий Березний; 

 ПП «Шукаль» 

 Філія «Великоберезнянський райавтодор». 

За 2016-2017 навчальний рік на підприємствах району пройшли 

виробничу практику 79 учнів. Для забезпечення життєдіяльності навчального 

закладу, модернізації і зміцнення навчально-матеріальної бази потрібні значні 

кошти. Перед колективом поставлено завдання поглиблення співпраці з 

роботодавцями в частині надання оплачуваних робочих місць для проходження 

учнями виробничої практики. 

Доведений план прийому в більшості виконується у 2016 році прийнято 

53 учнів, або 88%. Обсяг прийому учнів відповідає вимогам ліцензійних умов. 

 

 

 

 



Прийом учнів на навчання в розрізі професій  

№ з/п 
Код  

професії  
Назва професії  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
н

ів
 

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

 

о
б

ся
г 

 

Прийом учнів на навчання в розрізі професій – 2016 рік 

1. 7436 Швачка  25 30  

2. 7233 

8331 

Слюсар-ремотник, 

тракторист 

28 30 

  Всього: 53  60 

 

У 2017 році випущено 29 учнів, з них працевлаштовані 5 випускників.  

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Методична робота у навчальному закладі здійснюється відповідно до 

річного плану роботи педагогічного колективу і спрямована на підвищення 

рівня професійної майстерності, саморозвитку і творчого потенціалу 

педагогічних працівників та учнів. 

Здійснення повноцінної роботи ПТУ №33 смт Великий Березний було б 

неможливе без належного рівня методичного забезпечення і стабільно творчо 

працюючих педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх 

кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження в масову практику 

сучасних досягнень психолого-педагогічної науки залишається пріоритетним. 

Основними напрямками методичної роботи ПТУ №33 в 2016-2017 н.р. 

було визначено: 

- розроблення плану методичної роботи на 2016-2017 н.р.; 

- забезпечення аналізу діяльності педагогічних працівників; виявлення їх 

актуальних проблем та забезпечення методичною допомогою; 

- створення необхідних умов для формування і розвитку педагогічної 

майстерності у викладачів та майстрів в/н з метою якісної підготовки 

кваліфікованих робітників; 

- надання допомоги педагогічним працівникам у ефективному вивченні та 

використанні результатів науково-педагогічних досліджень і розробок; 

- забезпечення педагогічних працівників науково-методичною 

інформацією, яка необхідна для якісного здійснення навчально-виховного 

процесу училища. 

Над реалізацією цих напрямків в училищі протягом року працювали всі 

педагогічні працівники, об’єднані в дві методичні комісії; координація роботи 

здійснювалася методистом. 

 

 

 

 

 



1. Єдина методична проблема (ЄМП) 

 

Назва ЄМП 

№ протоколу 

педради про 

затвердженн

я 

Дата і № 

наказу про 

затвердження 

ЄМП 

Рік роботи 

над ЄМП  

Результати роботи  

над ЄМП у 

2016/2017 н. р. 

(тезисно основне) 

Міжпредметні 

зв’язки, інтеграція 

та ступеневість 

змісту теоретичної 

та професійно-

практичної 

підготовки як 

умова 

забезпечення 

високої якості 

знань учнів 

  3 

Робота над науково-

методичною 

проблемою 

здійснювалась в 

 рамках 

Перспективного 

плану роботи, були 

виконані завдання 

третього року 

роботу, які носили 

практичний характер 

і були пов’язані з 

впровадженням у 

практику навчально-

виховного процесу. 

 

2. Планування та проведення педагогічних рад  

Дата 

проведення 

План 

засідання 
Доповідачі 

Результативність прийнятих 

рішень (видано наказ (№ __ 

від, розроблено рекомендації, 

відповідні заходи тощо) 

І 

29.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Про обрання 

голови і секретаря 

педради. 

 

2. Обговорення плану 

роботи педради на 

2016-2017 н.р. 

 

3. Обговорення плану 

роботи ПТУ №33 смт 

Великий Березний на 

2016-2017 н.р. 

4. Про завдання 

педагогічних 

працівників на 

наступний 

навчальний рік. 

5. Про 

педнавантажен- 

Директор 

Микита М.М. 

Методист 

Гебей І.В. 

Директор 

Микита М.М. 

 

 

Директор 

Микита М.М. 

 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич Й.М. 

 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Наказ №56 від 31.08.2016 р. 

«Про склад педагогічної 

ради». 

 

Наказ №58 від 01.09.2016 р. 

«Про затвердження плану 

роботи педради на 2016-2017 

н.р.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

17.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня педагогічних 

працівників на 2016-

2017 н.р. 

6. Закріплення 

майстрів в/н, класних 

керівників за 

навчальними групами 

та голів методичних 

комісій. 

 

 

 

 

 

 

1.Про стан роботи з 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності у 

ПТУ №33 смт 

Великий Березний. 

 

 

 

 

2. Про стан 

відвідування учнями 

училища за вересень 

2016-2017 н.р. 

3. Про атестацію 

навчального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Про особливості 

роботи над єдиною 

методичною 

проблемою 

навчального закладу. 

Зганич Й.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер з ОП 

Чума Ю.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст. дир. з ВР 

Білан Н.О. 

 

 

Директор 

Микита М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

 

Наказ №115-к від 01.09.2016 

р. «Про закріплення класних 

керівників за навчальними 

групами на 2016-2017 н.р.» 

Наказ № 57 від 01.09.2016 р. 

«Про закріплення майстрів 

виробничого навчання за 

навчальними групами на 

2016-2017 н.р.» 

Наказ №56б від 31.08.2016 р. 

«Про призначення голів 

методичних комісій» 

Наказ №92 від 30.11.2016 р. 

«Про затвердження 

додаткового переліку 

інструкцій з охорони праці, 

що діють в ПТУ №33 смт 

Великий Березний», наказ 

№93 від 30.11.2016 р. «Про 

запровадження 

адміністративно-

громадського порядку» 

 

 

 

 

Відгук на якість підготовки 

кваліфікаційних робітників з 

професії швачка в ПТУ №33 

смт Великий Березний 

начальника виробництва 

ТОВ «Березнянка» 

Л.Й.Прокопик. 

Рецензії на комплексні 

кваліфікаційні завдання з 

професії швачка (УВКУ 

КНТЕУ, Перечинський 

професійний ліцей) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

14.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

ІV 

03.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

5. Стан навчально-

матеріальної бази з 

професії швачка та 

ефективність її 

використання під час 

проведення уроків 

теоретичного та 

виробничого 

навчання. 

6. Про атестацію 

педпрацівників у 

2016-2017 н.р. 

7. Про вивчення 

стану забезпечення 

навчально-

методичною 

документацією.  

 

1.Про допуск 24 

групи з професії 

швачка до 

виробничої практики. 

 

2. Про посилення 

внутріучилищного 

контролю. 

 

1.Про результати 

проведення олімпіад 

із загальноосвітніх 

предметів. 

2. Про результати 

виробничої практики 

в 21 групі та 

поетапної 

кваліфікаційної 

атестації. 

3. Аналіз навчальних 

досягнень учнів за І 

семестр. 

4. Обговорення та 

затвердження 

номенклатури справ 

училища на 2017 р. 

 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич Й.М. 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

Майстер в/н 

Щобак М.М. 

 

 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич Й.М. 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич Й.М. 

 

Майстер в/н 

Циганин М.М. 

 

 

 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич Й.М. 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ №95 від 01.12.2016 р. 

«Про направлення учнів 24 

групи з професії швачка на 

практику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ №9 від 05.01.2017 р. 

«Про затвердження 

номенклатури справ ПТУ 

№33 смт Великий Березний 

на 2017 р.» 

 



17.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ 

30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ 

17.05.2017 

1.Про виконання 

рішень попередньої 

педради. 

2. Про допуск учнів 

24 групи з професії 

швачка до ДКА. 

3. Про створення та 

організацію роботи 

Ради профілактики 

правопорушень. 

 

 

4. Про досвід роботи 

педагогічних 

працівників, які 

атестуються. 

 

1.Про допуск 14 

групи з професії 

швачка до 

виробничої практики. 

 

2. Про організацію 

профорієнтаційної 

роботи у 2016-2017 

навчальному році в 

ПТУ №33 смт 

Великий Березний. 

 

1.Про допуск 14 

групи з професії 

швачка до 

виробничої практики. 

 

2. Про забезпечення 

своєчасного 

виявлення та взяття 

на облік учнів, які не 

відвідують 

навчальний заклад. 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

Майстер в/н 

Щобак М. М. 

 

Заст. дир. з ВР 

Білан Н.О. 

 

 

 

 

Директор 

Микита М.М., 

голови 

методкомісій 

 

Майстер в/н 

Маринець В. 

М. 

 

 

Заст. дир. з ВР 

Білан Н.О. 

 

 

 

 

 

Майстер в/н 

Маринець В. 

М. 

 

 

 

Заст. дир. з ВР 

Білан Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ №18 від 09.02.2017 р. 

«Про створення Ради 

профілактики 

правопорушень ПТУ №33 

смт Великий Березний та 

затвердження її складу» 

 

 

 

 

 

Наказ №23 від 20.03.2017 р. 

«Про направлення учнів 14 

групи з професії швачка на 

практику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ №31 від 17.05.2017 р. 

«Про направлення учнів 14 

групи з професії швачка на 

практику» 

3. Засідання навчально-методичної (методичної) ради при методичному 

кабінеті  

Дата 

проведення 

Основні питання, що 

розглядалися 
Доповідач 

Результативність прийнятих 

рішень (видано наказ (№ __ 

від, розроблено 



рекомендації, відповідні 

заходи тощо) 

І 

(06.09.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

(10.11.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

(20.02.2017) 

 

 

 

 

 

ІV 

1.Моніторинг 

методичної роботи в 

2015-2016 н.р. 

2. Погодження плану 

засідань методичної 

ради на 2016-2017 н.р. 

3. Проведення 

організаційної наради-

зустрічі з новими 

педагогічними 

працівниками з метою 

ознайомлення їх із 

нормативно-

правовими 

документами 

навчального закладу, 

напрямками 

діяльності, вимогами 

педагогічної етики, 

традиціями. 

 

1.Про 

компетентнісний 

підхід в освіті. 

2. Про роботу над 

систематизацією 

електронної бази 

комплексно-

методичного 

забезпечення 

предметів та професій. 

3. Обговорення та 

затвердження 

Положення про 

стажування майстрів 

в/н та викладачів спец 

предметів. 

 

1.Контроль за 

веденням 

документації метод 

комісій. 

2. Нетрадиційні 

форми проведення 

Методист 

Гебей І.В. 

 

Заст. дир. з 

НВР 

Зганич 

Й.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

 

Наказ №67 від 15.09.2016 р. 

«Про організацію роботи з 

молодими спеціалістами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ №97а від 28.12.2016 р. 

«Про направлення на 

стажування майстра в/н 

Цифру В.М.» 

 

 

 

 

 

 

Наказ №32 від 19.05.2017 р. 

«Про закінчення 2016-2017 

н.р. і підготовку до 2017-

2018 н.р.» 

Порушити питання на 

педраді у червні. 



(19.05.2017) 

 

 

 

 

V 

(23.06.2017) 

метод комісій. 

 

1.Про щорічний звіт 

голів методкомісій. 

 

2. Про стан роботи над 

ЄМП. 

 

1.Стан проведення 

предметних тижнів. 

Підбиття підсумків 

курсової підготовки, 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників. 

2. Звіт про методичну 

роботу у 2016-2017 

н.р.  

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Гебей І.В. 

 

4. Планування та робота методичних комісій  

Назва 

методкомісії; 

методична 

проблема 

Кількість 

членів 

Кількість 

засідань 
Основні питання, що розглядалися 

Загальноосвітня 

підготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознайомлення членів методичної 

комісії з інструктивно-

методичними матеріалами з 

питань планування методичної 

роботи викладачами 

загальноосвітніх дисциплін та 

відповідно до проблемного 

питання над яким працює колектив 

училища. 

2. Обговорення та затвердження 

плану роботи та складу методичної 

комісії. 

3. Обговорення організації 

предметних тижнів. 

4. Про підсумки проведення 

перевірочних контрольних робіт 

серед учнів І курсу. 

5. Про підготовку та проведення 

першого етапу олімпіад із 

загальноосвітніх предметів. 

6. Обговорення доповіді 

«Міжпредметні зв’язки та шляхи їх 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна 

підготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

реалізації при викладанні 

природничих предметів». 

7. Екологічне виховання на уроках 

географії. 

8. Підвищення  рівня  якості  

навчальних  досягнень  учнів,  

удосконалення  змісту  навчання,  

його  форм  і  методів. 

9.Обговорення  творчої  роботи  

викладача  хімії  «Зміст  домашніх  

завдань  та  їх  роль  у  формуванні  

в  учнів  інтересу  до  навчання». 

10.Методика  організації  роботи  з  

учнями,  які  мають  прогалини  в  

знаннях. 

11. Обговорення  підсумків  

роботи методкомісії  

загальноосвітньої  підготовки. 

12.Формування  та  затвердження  

складу  творчих  груп  по  

вивченню  досвіду  роботи  

педпрацівників,  що  атестуються. 

13.Формування  загальнолюдських  

цінностей  засобами  предметів  

природничого  циклу. 

14. Позакласна  робота  з  

предметів  гуманітарного  циклу. 

15. Обмін  досвідом  з  питання: 

«Організація  роботи  щодо  

забезпечення  міжпредметних  

зв’язків  загальноосвітньої  і  

професійної  підготовки  учнів».   

16.Обговорення  відкритого  уроку  

з  української  мови (викл. Зганич 

Й.М.). 

17. Обговорення та затвердження 

завдань директорських 

контрольних робіт із 

загальноосвітніх предметів. 

18. Обговорення відкритого уроку 

з фізичного виховання (викл. 

Шіпош І.І.) 

1. Обговорення і затвердження 

плану роботи та складу методичної 

комісії на 2016-2017 навчальний 

рік. 



2. Обговорення нових робочих 

навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професій «Слюсар-ремонтник. 

Тракторист», «Швачка». 

3. Обговорення навчальних планів 

і програм зі спецдисциплін і 

виробничого навчання з професій 

«Слюсар-ремонтник. Тракторист», 

«Швачка». 

4. Обговорення нових 

нормативних документів та 

рекомендацій на 2016-2017 н.р. 

5. Обговорення і затвердження 

ККЗ та ККР з професії «Швачка» 4 

розряду, кваліфікаційних пробних 

робіт для проведення 

кваліфікаційної атестації з  

професії «Слюсар-ремонтник. 

Тракторист» 2 розряду. 

6. Обговорення і затвердження 

критеріїв оцінювання знань, умінь 

і навичок учнів з професії 

«Швачка» 4 розряду. 

7. Про проходження виробничої 

практики учнями 21 групи з 

професії слюсар-ремонтник, 

тракторист. 

8. Підсумки проведення Тижня 

безпеки руху. 

9. Обговорення програми практики 

і кваліфікаційних пробних робіт у 

24 групі з професії швачка 4 

розряду. 

10. Обговорення комплексних 

кваліфікаційних завдань на 

поетапну атестацію з професії 

слюсар-ремонтник 2 розряду. 

11. Обговорення графіку 

проведення захисту пробних 

кваліфікаційних робіт, проведення 

ДКА і складу комісії ДКА  з 

професії швачка 4 розряду. 

12. Обговорення завдань на ДКА з 

професії швачка 4 розряду. 

13. Обговорення програми, 



тематичного та індивідуального 

плану стажування майстра 

виробничого навчання з професії 

слюсар-ремонтник Цифри В.М. 

14. Про підсумки навчальних 

досягнень учнів за І семестр 2016-

2017 н.р із спеціальних предметів 

та виробничого навчання. 

15. Про підсумки проведення 

кваліфікаційної атестації учнів 21 

групи з професії слюсар-

ремонтник 2 розряду. 

16. Обговорення відкритого 

заняття з виробничого навчання в 

11 групі з професії слюсар-

ремонтник 2 розряду майстра в/н 

Цифри В.М. 

17. Про підсумки ДКА з професії 

швачка у 24 групі. 

18. Обговорення програми 

виробничої практики з професії 

швачка 2 розряду учнів 14 групи. 

19. Обговорення і затвердження 

комплексних кваліфікаційних 

робіт з професії швачка 2 розряду. 

20. Обговорення та затвердження 

завдань директорських 

контрольних робіт. 

21. Обговорення методичних 

рекомендацій щодо розроблення та 

затвердження робочих навчальних 

планів професійно-технічних 

навчальних закладів. 

22. Погодження та затвердження 

робочого навчального плану з 

професії швачка на 2017-2018 н.р.  

5. Стан розробки електронної бази комплексно-методичного забезпечення 

предметів професійного спрямування 

Професія, кваліфікація Назва предмета % 

готовності 

ПІП педагога 

Слюсар-ремонтник. 

Тракторист 

 

 

 

 

Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

промислового 

устаткування 

Будова тракторів 

35 

 

 

 

 

35 

Саблін О.О. 

 

 

 

 

Саблін О.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швачка 

 

 

 

Система технічного 

обслуговування та 

ремонту машин 

Правила 

дорожнього руху 

Основи безпеки 

руху 

Охорона праці 

Слюсарна справа 

Професійно-

практична 

підготовка: 

Слюсар-ремонтник 

ІІ розряду 

Тракторист ІІ 

розряду 

Тракторист ІІІ 

розряду 

Тракторист ІV 

розряду 

Українська мова 

Українська 

література 

Англійська мова 

Німецька мова 

Зарубіжна літ. 

Історія України 

Всесвітня історія 

Правознавство 

Математика 

Хімія 

Біологія 

Фізика 

Географія  

Інформатика 

Економіка 

Захист Вітчизни 

Фізичне виховання 

Технологія 

виготовлення 

швейних виробів 

Обладнання 

швейного 

виробництва 

Матеріалознавство 

Спецмалюнок 

35 

 

 

40 

 

30 

 

45 

38 

 

 

 

43 

 

42 

 

45 

 

44 

 

32 

 

50 

50 

45 

35 

35 

35 

60 

42 

55 

35 

38 

55 

50 

30 

40 

72 

61 

 

 

66 

 

 

42 

50 

Саблін О.О. 

 

 

Саблін О.О. 

 

Саблін О.О. 

 

Чума Ю.І. 

Циганин М.М. 

Цифра В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лацанич Л.І. 

Лацанич Л.І. 

 

Хорєва Г.Я. 

Ворон А.В 

Хорєва Г.Я. 

Юращук О.Ф. 

Юращук О.Ф. 

Юращук О.Ф. 

Білан Н.О. 

Чума Ю.І. 

Каменца М.М. 

Баленко Т.С. 

Каменца М.М. 

Білан Н.О. 

Микита М.І. 

Зганич Й.М. 

Шіпош І.І. 

Янковська О.О. 

 

 

Янковська О.О. 

 

 

Янковська О.О. 

Янковська О.О. 



Основи 

конструювання 

одягу 

Основи 

електротехніки 

Основи 

правознавства 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємства 

Інформаційні 

технології 

Правила 

дорожнього руху 

Захист Вітчизни  

Професійно-

практична 

підготовка: 

Швачка ІІ розряду 

Швачка ІІІ розряду 

Швачка ІV розряду 

59 

 

 

51 

 

66 

 

57 

 

 

78 

 

60 

 

70 

 

 

 

60 

62 

65 

Янковська О.О. 

 

 

Янковська О.О. 

 

Юращук О.Ф. 

 

Микита М.І. 

 

 

Білан Н.О. 

 

Саблін О.О. 

 

Зганич Й.М. 

 

 

 

Щобак М.М. 

Маринець В.П. 

 

6. Методичні напрацювання членів комісії  

№ 

з/п 

Предмет 

(професія) 
Автор 

Назва 

методичних 

напрацювань 

Вид видання 

(навчальний посібник, 

практикум, робочий 

зошит, методичні 

рекомендації тощо) 

Схвалено 

(де, коли, 

ким) 

 Українська 

мова 

Лацанич 

Л.І. 

Використання 

електронних 

словникових 

ресурсів на 

уроках 

української мови 

Презентація 

 

 

 

 

 

 

Система частин 

мови: спільне і 

відмінне в них. 

Дієслово. 

Конспект уроку 

 

7. Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2016/2017 

н.р. 

Назва 

установи, де 

проходив 

підвищення 

кваліфікації 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Предмет 

або категорія 

слухачів 

Серія, 

№ 

свідоцтва 

Дата видачі 

свідоцтва 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін, практичні психологи, вихователі, 



керівники  гуртків, бібліотекарі  

Закарпатський 

інститут 

післядипломн

ої 

педагогічної 

освіти 

1 

 

Каменца Марія 

Миколаївна 

вчитель географії 

та економіки 

ЗІ СПК 

№ 024112 
23.09.2016 

2 
Зганич Йосип 

Михайлович 

вчитель 

української мови 

і літератури 

ЗІ СПК 

№026745 
24.02.2017 

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання 

Науково-

методичний 

центр ПТО 

ПК ІПП у 

Хмельницькій 

області 

1. 

Саблін 

Олександр 

Олексійович 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

№22771726

/000953-17 
04.05.2017 

2. 

Чума Юрій 

Іванович 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

№22771726

/00096017 

 

 

04.05.2017 

 

3. Цифра В’ячеслав 

Миколайович 
майстер в/н 

№22771726

/000840-17 
13.03.2017 

Керівні та інші педагогічні працівники 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

1. 
Зганич Йосип 

Михайлович 

заступники 

директорів з НВР 

СП  

№35830447

/2523-16 

25.11.2016 

Майстри виробничого навчання, які пройшли стажування на виробництві 

ПП Канюк 

Ю.М. 
1. 

Цифра В’ячеслав 

Миколайович 

слюсар-

ремонтник 
довідка  11.02.2017 

 

8. Якісний склад педагогічних працівників подати (додаток 2) 

9. Узагальнені підсумки атестації педагогічних працівників за 2017 рік  

В
с
ь

о
г
о

 а
т
е
с
т
у

в
а
л

и
с
я

  
  

  
  
  
  
  

  

у
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0
1

7
 р

о
ц

і 

Майстри 

виробничого 

навчання 

Викладачі 

спецдисциплін 

Викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

Інші 

9
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10. Робота з педагогічними кадрами 

10.1. Інформація про проведені відкриті уроки, майстер-класи на рівні ПТНЗ 

№ 

з/

Предмет 

(професія) 
Викладач, майстер в/н Практична участь методиста 



п 

Відкриті уроки із загальноосвітніх дисциплін 

1. Інформатика Білан Н.О. Методична допомога 

2. Правознавство Юращук О.Ф. Відвідування та аналіз уроку 

3. Українська мова Зганич Й.М. Відвідування та аналіз уроку 

4. Фізична 

культура 

Шіпош І.І. Методична допомога 

Відкриті уроки професійно-теоретичної підготовки 

1. Матеріалознавств

о (швачка) 

Янковська О.О. Відвідування та аналіз уроку 

2. Будова, ТО та 

ремонт 

устаткування 

(тракторист, 

слюсар-

ремонтник) 

Саблін О.О. Відвідування та аналіз уроку 

Відкриті уроки професійно-практичної підготовки 

1. Швачка Щобак М.М. Методична допомога 

2. Тракторист, 

слюсар-

ремонтник 

Цифра В.М. Відвідування та аналіз уроку 

10.2. Робота шкіл  молодого педагога; педагогічної майстерності, інше 

Назва школи 
Кількість 

членів 

Дата 

засідання 
Розглянуті питання Доповідачі 

Школа молодого 

спеціаліста 
 

07.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ознайомлення з 

нормативно-

правовою базою, 

правилами 

внутрішнього 

розпорядку, техніки 

безпеки в 

навчальному 

закладі. 

2. Заповнення 

вхідної анкети. 

 

1.Організація 

навчально-

виховного процесу 

з предмета 

(професії). 

2. Процес навчання 

(форми організації 

навчального 

процесу). 

Дирекція, 

наставники, 

інженер з ОП 

та ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

Наставники, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

 

 

 

 

18.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2017 

 

 

1.Методи навчання. 

Класифікація 

методів навчання. 

2. Опитування для 

молодих 

спеціалістів. 

3.Обговорення 

відвіданого уроку 

виробничого 

навчання з професії 

тракторист, слюсар-

ремонтник (майстер 

в/н Цифра В.М.) 

 

1.Методика 

проведення уроків 

виробничого 

навчання.  

 

1.Контроль майстра 

виробничого 

навчання за станом 

ТБ під час 

навчально-

виробничого 

процесу. 

2.Культура 

викладача, майстра 

та етика 

взаємовідносин з 

учнями. 

 

1.Оформлення 

стенду «На 

допомогу молодим 

спеціалістам» 

 

Наставники, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставники, 

методист 

 

 

 

Наставники, 

методист, 

інженер з ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставники, 

методист 

 

 

 

 

10.4. Організація колективних форм методичної роботи (проведені у ПТНЗ 

семінари, педчитання, конференції тощо, їх тематику, результати) 

№ 

з/п 

Назва і тема 

заходу 

Кількість 

учасників 

Дата 

проведення 

Категорія педагогічних 

працівників 

1. Анкетуванн 

щодо організації 

методичної 

роботи на 2016-

12 06.09.2016 Викладачі загальноосвітніх 

та спецдисциплін, майстри 

в/н 



2017 н.р. 

2. Круглий стіл 

«Педагогічні 

технології» 

10 20.10.2016  

3. Тестування 

педагогів 

«Інформаційна 

культура 

педагогів» 

13 22.12.2016  

 Круглий стіл 

«Особливості 

роботи з дітьми-

сиротами» 

8 25.01.2017  

 Методичний 

тиждень 

   

4. Семінар-

практикум 

«Формування 

ефективного 

(нестандартного) 

мислення 

педагогів» 

9 21.02.2017  

5. Семінар 

«Педагогіка 

успіху» 

11 23.02.2017  

6. Тренінгове 

заняття з 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій «Як не 

робити з мухи 

слона» 

12 24.02.2017  

7. Тренінгові 

заняття для 

педпрацівників 

«Світячи іншим 

– не згори сам» 

(діагностика 

рівня 

емоційного 

вигорання за 

методикою 

В.Бойка)  

9 01.03.2017  

8. Тренінгові 

заняття для 

медпрацівників 

11 17.05.2017  



«Мистецтво 

навчати дітей» 

 

10.5. Самоосвіта педагогічних працівників 

22.11.2016 Засідання обласної методичної 

секції викладачів іноземної мови. 

Викл. англ.мови 

Хорєва Г.А., викл. 

нім.мови Ворон А.М 

28.11.2016 Засідання обласної методичної 

секції вихователів ПТНЗ. 

Вихователь Лацанич Л.І. 

13.12.2016 Засідання обласної методичної 

секції педагогічних працівників 

швейного виробництва. 

Майстри в/н Щобак 

М.М., Маринець В.П. 

20.12.2016 Засідання обласної методичної 

секції викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін 

(викладачів історії) 

Викл. історії Юращук 

О.Ф. 

28.02.2017 Засідання обласної методичної 

секції педагогічних працівників 

швейного виробництва. 

Майстри в/н Щобак 

М.М., Маринець В.П. 

10.03.2017 Всеукраїнський вебінар 

«Реалізація Концепції 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді як 

фактор розвитку національної 

свідомості, громадянської 

активності, правових цінностей 

учнівської молоді ПТНЗ області» 

Заступник дир. з ВР  

Білан Н.О. 

15.03.2017 Семінар-практикум для 

педагогічних працівників 

професій швейного напрямку 

ПТНЗ області «Інноваційні 

технології в галузі швейного 

виробництва»  

Майстри в/н Щобак 

М.М., Маринець В.П. 

30.03.2017 Засідання обласної методичної 

секції заступників директорів з 

навчально-виховної, виховної 

роботи. 

Заступник дир. з НВР  

Зганич Й.М.  

 

20.04.2017 Всеукраїнський вебінар 

«Інтернет-ресурси як засіб 

підвищення ефективності уроків 

загальноосвітньої підготовки» 

Заступник дир. з НВР  

Зганич Й.М., заступник 

дир. з ВР Білан Н.О., 

методист Гебей І.В. 

 

26.04.2017 Засідання обласної методичної 

секції викладачів української 

мови і літератури ПТНЗ області 

«Упровадження сучасних 

Викл. укр. мови і літ. 

Лацанич Л.І. 



освітніх технологій на уроках 

української мови і літератури – 

шлях до підвищення якості 

навчання» 

11.05.2017 Всеукраїнський вебінар 

«Використання інтернет-сервісів 

у бібліотечній справі» 

Провідний бібліотекар 

Боричок Л.В. 

26.05.2017 Всеукраїнський вебінар 

«Ресурсна забезпеченість 

предмета «Англійська мова» 

Викл. англ.мови 

Хорєва Г.А., методист  

Гебей І.В. 

29.05.2017 Всеукраїнський вебінар «Сучасні 

навчальні технології у викладанні 

іноземних мов у закладах ПТНЗ» 

Викл. англ.мови 

Хорєва Г.А., викл. 

нім.мови Ворон А.М., 

методист  

Гебей І.В. 

08.06.2017 Всеукраїнський вебінар 

«Використання сучасних 

дидактичних засобів навчання під 

час викладання загальноосвітніх 

предметів у ПТНЗ» 

Заступник дир. з НВР  

Зганич Й.М., методист  

Гебей І.В. 

22.06.2017 Всеукраїнський вебінар-

презентація просвітницької 

програми щодо сприяння 

успішному працевлаштуванню 

учнів ПТНЗ «Від мрії до 

реальності» 

Заступник дир. з НВР  

Зганич Й.М., заступник 

дир. з ВР Білан Н.О. 

23.06.2017 Вебінар від редакторів та авторів 

ВГ «Основа» «Як навчатись 

ефективно: 5 сучасних 

інструментів для саморозвитку 

вчителя» 

Методист Гебей І.В. 

23.06.2017 Вебінар від редакторів та авторів 

ВГ «Основа» «Створення 

інтерактивного контенту та 

інтерактивних вправ» 

Директор Микита М.І. 

23.06.2017 Вебінар від редакторів та авторів 

ВГ «Основа» «Навчаємо по-

новому – ребуси, хмари, 

кросворди, карти знань та 

інтерактивні вправи» 

Викл. математики, 

інформатики Білан Н.О. 

  

11. Інноваційна діяльність  

№ 

з/п 

Назва 

інноваційного 

проекту  

Автор 

(автори) 

Термін 

виконання 

Галузь 

застосування 

Коротка 

анотація 

 Створення та Білан Н.О. 2015-2017 Біологія Інфографіка - 



використання 

інфографіки на 

уроках біології 

Каменца 

М.М. 

сучасний і 

технологічний 

засіб подання 

інформації, у 

тому числі і 

навчальної. 

Інфографіка  дає 

можливість 

лаконічно і 

просто доносити 

складну 

інформацію 

учням. Педагог 

може підвищити 

ефективність 

своїх уроків, 

навчитися 

представляти 

урок в одній 

картинці. 

Протягом навчального року в училищі здійснювалася колективна 

(педагогічні ради, методичні комісії, школа молодого педагога, семінари) та 

індивідуальна  (консультування, анкетування) методична робота.  

Усі  педагогічні  працівники  протягом навчального року 

показали  належний  рівень  фахової  майстерності  та професійної 

компетентності. На засіданні методичної  ради училища  було прийнято 

рішення вважати роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників в 2016-2017 

навчальному році задовільною. 

Разом з тим у навчальному закладі є багато питань, які потребують 

вирішення:  

– вдосконалення роботи над реалізацією єдиної методичної проблеми; 

– ретельне планування роботи методичних комісій та контроль за 

виконанням запланованих заходів на рівні навчального закладу;  

– розширення переліку питань засідань методичних комісій; 

– оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів, професій;                      

– впровадження регіонального компоненту в робочі навчальні програми 

(сучасні виробничі технології); 

– покращення роботи школи молодого спеціаліста; 

– укомплектування паспортів комплексно-методичного забезпечення 

предметів, професій; 

– налагодження роботи веб-сайту для повноти інформування 

громадськості про діяльність навчального закладу. 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

 

У 2016-2017 навчальному році виховна діяльність була спрямована на 

реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді”, 

«Концепцію громадянського виховання», Концепцію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, «Національну доктрину розвитку 

освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та 

нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України. 

План виховної роботи ПТУ №33 смт Великий Березний був спрямований 

на реалізацію основних завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням 

народного календаря, традицій держави та загальнодержавних свят. Всі заходи 

були проведені в зазначені терміни і на достатньому організаційному та 

художньо-естетичному рівні. На початку навчального року було створено банк 

даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні 

паспорти класів. Серед учнів училища були проведені тижні здорового способу 

життя, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дорожнього руху, 

Тиждень цивільного захисту, Тиждень права, проведені заходи, присвячені 

Всесвітньому дню здоров'я. Класні керівники систематично проводили 

інструктажі з безпечної поведінки в навчальному закладі, вдома, на вулиці, на 

дорогах, на водоймах, на залізничному переїзді тощо. В училищі були 

проведені традиційні загальноучилищні виховні заходи: свято «Першого 

дзвоника», святкові концерти до Дня вчителя, 8 Березня, Андріївські вечорниці, 

Новорічне свято, конкурс колядок і щедрівок, Шевченківські дні, День святого 

Миколая, День святого Валентина, День сміху, День матері, урок-реквієм 

«Чорнобиль немає майбутнього». 

Проведено заходи: пам’яті жертв Голодомору, пам’яті ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС; пам’яті людей, померлих від СНІДу; до Дня Соборності; до Дня 

Гідності й Свободи; до Дня української писемності та мови; пам’яті героїв бою 

під Крутами; вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні; конкурси читців, 

вікторини, акції, книжкові виставки. Учні взяли активну участь у Третьому 

фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!». 

Багато заходів проведено на патріотичну тему. Це допомогло дітям 

розвивати пізнавальну активність, поглибити знання про героїчне минуле 

нашого народу, формувати поглиблення національної гідності. Взаємодія 

педагогічних працівників, дітей та батьків нині надзвичайно актуальна. Всі 

виховні заходи були сплановані на актуальність сьогодення, виявлення 

обдарованих дітей. 

Було проведено тренінги класних керівників та майстрів виробничого 

навчання, що дозволяє вдосконалювати їх роботу, сприяти професійному 

вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного 

керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і 

методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі 

виховної роботи. 

Усі виховні заходи проводяться згідно плану виховної роботи закладу.  

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних 

працівників 



Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у ПТУ №33 смт 

Великий Березний, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок 

навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. 

Кількість дітей у них становить: 

• позбавлених батьківського піклування – 7; 

• інвалідів – 1; 

• багатодітних родин – 23; 

• неповних родин – 34. 

Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального 

закладу. 

У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи 

по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота 

оздоровчого характеру з групою. 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

Медичне обслуговування учнів та працівників училища організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення 

учнів та викладачів у закладі працює медичний працівник Олень М. В., яка 

організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує 

профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного 

огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи в училищі формуються 

спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної 

групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.  

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед спортивними змаганнями. У навчальному закладі є в наявності 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. 

Кожен кабінет має необхідну інструкцію з питань безпеки життєдіяльності. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному 

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-

виховного процесу в училищі знаходиться під контролем адміністрації та 

викладачів. 

Систематично здійснюються практичні заняття з учнями з метою 

вироблення умінь діяти в умовах надзвичайних ситуацій, при загрозі життю і 

здоров’ю дітей, надавати невідкладну допомогу. 

Значна робота проводиться з профілактики захворювань, епідемій, 

шкідливих звичок, особистої гігієни. 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

В училищі управлінські структури представлені на рівні навчального 

закладу адміністрацією (директор, заступники) і загальними зборами колективу 

(викладачі, учні, батьки); на педагогічному рівні – учителями; на батьківському 

рівні – батьками; на учнівському рівні – учнями як суб’єктами управління 

своєю освітньою діяльністю. 



Протягом 2016-2017 н.р. були проведені такі заходи: 

 відвідування батьків вдома з метою ознайомлення з побутовими умовами 

проживання учнів; 

 виявлення та взяття на облік дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, надання матеріальної допомоги; 

 загальноучилищні батьківські збори (2 рази на рік), класні батьківські 

збори (2 рази у семестр); 

 залучення батьків до організації та участі у загальноучилищних 

культурно-масових заходах. 

Рада профілактики правопорушень 

У навчальному закладі систематично проводиться організаційна та 

профілактична правовиховна робота, спрямована на зниження рівня 

злочинності серед неповнолітніх. Разом із службою у справах дітей та 

працівниками правоохоронних органів постійно проводиться ряд 

профілактичних рейдів. Особлива увага приділяється роботі з педагогічно-

неспроможними сім`ями та дітьми, які схильні до правопорушень. До роботи з 

дітьми та їх батьками залучаються служба у справах дітей та правоохоронні 

органи. Ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять (у разі відсутності учнів на заняттях у кожному конкретному випадку 

з’ясовуються причини та повідомляються батьки або особи, які їх замінюють). 

У ПТУ № 33 смт Великий Березний проведено ряд профілактичних виховних 

заходів щодо попередження насильства над неповнолітніми та захисту їх прав. 

Систематично проводиться індивідуальна робота з учнями, які мають 

девіантну поведінку. 

У навчальному закладі спільно із медичним працівником та 

представниками правоохоронних органів регулярно проводяться бесіди, лекції, 

анкетування з метою попередження вживання шкідливих речовин (алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин). 

Бібліотека ПТУ №33 здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-

просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого 

процесів. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, 

сприяє професійному зростанню майстерності викладачів, майстрів 

виробничого навчання, класних керівників, вихователя, методиста шляхом 

популяризації педагогічної, методичної літератури та повноти задоволення 

їхніх фахових потреб. 

Попри труднощі, профтехосвіта України розвивається, її педагогічні 

працівники вірять у майбутнє і працюють з оптимізмом в нашому училищі, а 

вихованці нашого навчального закладу йдуть у життя, здобувши першу 

робітничу професію. 

В умовах відродження української національної державності, значна 

умова приділяється патріотичному вихованню учнів, любові до Батьківщини, 

вивченню історії рідного краю, звичаїв, традицій українського народу. 

Важливе місце займає популяризація українського слова, допомога 

читачам в опануванні всіх скарбів, що становить духовну спадщину народу. 



Надаючи системну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні ними 

знань з основ наук та робітничої майстерності, бібліотека формує особистості з 

високим рівнем громадськості, правової, моральної свідомості. 

Навчальний заклад взяв активну участь у масових заходах, проведених 

центральною районною бібліотекою. 

Виховна робота в гуртожитку у 2016-2017 навчальному році була 

направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку учнів на 

кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, 

сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому 

виборі здорового способу життя, на виховання любові до рідної землі, мови, на 

пропаганду духовних надбань українського народу, розвиток учнівського 

самоврядування, співпрацю з батьками. 

 Проведено цикл заходів: 

Дискусія з учнями І-го курсу на тему «Чому ти вибрав наше училище» 

Конкурс на краще читання віршів В. Стуса 

Зустріч з медичним працівником для обговорення теми «Профілактика та 

лікування педикульозу» 

Анкетування «Нікотин – сильний яд, який діє на нервову систему та на 

дихання» 

Бесіда про героїв-борців за Незалежність України 

Вечір «Знайомств» 

Участь у святкуванні Дня вчителя 

Обговорення телепередач «Наркоманія в сучасній Україні» 

Ігри та розваги до Дня Українського козацтва 

Бесіди: «Твої права і обов’язки», «Ні наркотикам!» 

Конкурс «Розв’язування кросвордів» 

Виставка науково-популярної літератури в бібліотеці «За здоровий спосіб 

життя» 

Дискусія «Скажи хто твій друг і я скажу хто ти» 

Анкетування «Ставлення молоді до алкоголю» 

Усний журнал «Культур поведінки та взаємини між людьми» 

Зустріч з медичним працівником «Безпечний секс чи моральна чистота» 

(бесіда) 

Бесіда за круглим столом «Чуєш, брате мій…» (Б. Лепкий) 

Вечір пам’яті жертв голодомору «Прости нас,пам'ять, прости» 

Тематичний діалог «Людське життя – найвища цінність» 

Бесіда за круглим столом «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина» 

Виставка книг «Спорт. Здоров’я. Краса» 

Вивчення традицій рідного краю «Святий Миколай» 

Участь у спортивних змаганнях з волейболу 

Зустріч з працівниками правоохоронних органів 

Диспут «Любов’ю дорожити вмійте, що це означає?» 

Протягом року практичний психолог досліджував проблему: 

«Психологічний супровід учнівської молоді в період професійного навчання». 

Головна мета роботи практичного психолога: психологічний супровід 

учнівської молоді в період професійного навчання, сприяння забезпеченню 



необхідних умов їх особистісного та професійного становлення; створення 

оптимальних умов для гармонійного розвитку кожного учасника 

навчально-виховного процесу. 

Відповідно до пріоритетних завдань навчального закладу завданнями 

роботи практичного психолога було наступне: 

1. Психологічний супровід навчально-виховного процесу навчального 

закладу. 

2. Відновлення бази даних різних категорій учнів. 

3. Вивчення психологічної адаптації учнів 1-го курсу та новоприбулих 

учнів. 

4. Вивчення індивідуальних особливостей дітей з метою виявлення 

обдарованих учнів та забезпечення їм індивідуального підходу в 

навчально-виховному процесі. 

5. Робота з дітьми із особливими потребами: агресивні учні, гіперактивні, 

замкнені діти, тощо, а також робота з дітьми «групи ризику». 

6. Забезпечення психологічної підтримки педагогічному колективу. 

7. Психологічна просвіта серед учнів, батьків та педагогічних працівників. 

8. Надання консультативно-психологічної допомоги всім учасникам 

навчально-виховного процесу. 

Основною метою діяльності соціально-психологічної служби є 

вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження 

прогресивних психолого-педагогічних технологій. 

1. Серед пріоритетних напрямків роботи Т.І.Чурей: психологічний супровід 

розвитку учнів, консультативно-методична допомога з питань навчання і 

виховання дітей, надання своєчасної психологічної допомоги учням, 

батькам, викладачам, майстрам в/н, виявлення і розвиток обдарованих і 

здібних учнів, психологічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей «групи ризику», вивчення мікроклімату в 

учнівському та педагогічному колективах, створення умов для соціально-

психологічної адаптації учнів до навчання в ПТНЗ, превентивне 

виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий 

спосіб життя, профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, 

венеричних захворювань та ВІЛ/СНІДу. 

Основні задачі практичного психолога:  

 сприяти повноцінному й інтелектуальному розвитку учнів; 

 допомагати учням в життєвому самовизначенні, виборів шляхів 

самореалізації та професійному розвитку. 

Головними видами діяльності практичного психолога є: 

психодіагностична і консультативна робота, корекційно-розвивальна та 

відновлювана робота, просвіта, організаційно-методична робота і зв'язки з 

громадськістю.  

Психологічна служба училища ставить перед собою такі цілі і задачі: 

1. Розвиток соціальної компетентності, підвищення адаптаційних здібностей, 

свідоме професійне самовизначення учнів, формування учнівського колективу, 

створення умов для самопізнання та саморозвитку особистості учня. 



2. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації учнів нового 

контингенту до навчання в училищі: 

а) дослідити міжособистісні відносини учнів; 

б) визначити рівень самооцінки та вимог учнів до себе; 

в) вивчити мотиви навчальної діяльності учнів;  

г) сприяти процесу адаптації учнів І курсу до навчання в училищі. 

3. Здійснювати діагностику особистісних рис та якостей з метою стимулювання 

розвитку та самовиховання. 

4. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів. 

5. Здійснювати психологічну профілактику негативних явищ в учнівському 

середовищі, формувати здоров`язберігаючу та соціальну компетентності.  

6. Продовжити дослідження основних причин низьких досягнень учнів. 

7. Вести консультативну роботу з метою надання допомоги у вирішенні 

проблем минулого, теперішнього, майбутнього. 

8. Виховувати свідоме ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших 

людей як найвищої соціальної цінності, формувати засади здорового способу 

життя, розвивати здоров`язберігаючі компетентності учнів.  

9. Ознайомити учнів нового набору з методами релаксації, з метою підвищення 

адаптаційних здібностей учнів до умов психологічного стресу. 

10. Вести просвітницьку роботу з метою профілактики залучення учнів 

училища до негативних соціальних явищ (насильства, торгівлі людьми). 

11. Підвищення власної кваліфікації, методична робота: 

- удосконалення професійних навичок у галузі психології; 

- оволодіння новими діагностичними методиками та методами 

психологічної корекції;  

- приймати участь у роботі районних, міських і обласних семінарах, 

конференціях, тренінгах, практикумах практичних психологів;  

- вести документацію практичного психолога закладу освіти. 

З учнями 1-го курсу психологом були проведені корекційно-розвивальні 

програми для кращої адаптації їх до навчання. 

Для учнів та педагогів психологом розроблено електронні презентації на 

тему «Спілкування без насильства та маніпуляцій», «Злочин. Відповідальність 

неповнолітніх», «Підліток – і проблеми сьогодення», «Покарання: за і проти», 

«Агресія: сутність, причини, корекція» та інші. Протягом навчального року 

проходять відеолекторії для учнів: «Правда про паління», «Правда про 

наркотики», «Правда про алкоголь», «Профілактика торгівлі людьми». 

Корекційно-розвивальна робота проводиться в різноманітних формах: 

міні-тренінги, уроки-ігри з використанням арт-терапії. 

Практичний психолог успішно співпрацює з батьківським контингентом, 

бере участь в загально училищних та класних батьківських зборах, здійснює 

консультаційну роботу з батьками проблемних учнів.  

Важливе місце у професійно-технічній освіті займає фізична культура і 

спорт. Вона несе значну роль у виховному процесі учнівської молоді. У 

професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний у 2016 – 2017 н.р. 

проводили спортивно-масову роботу, спрямовану на максимальне залучення до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом учнів, викладачів то 

співробітників нашого училища. 



Для реалізації цього завдання керівником фізичного виховання і 

дирекцією училища було заплановано:  

1. Організувати регулярні заняття з фізичного виховання та спорту  

протягом усіх років навчання учнів в Професійно-технічному училищі №33 смт 

Великий Березний. 

2. Організувати заняття та провести змагання в позаурочний час у 

гуртожитку. 

3. Організувати колективну спартакіаду серед навчальних груп. 

4. Організувати дні здоров’я і спорту. 

У професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний 

навчається 112 учнів з них: 

 Основна група – 89 учнів 

 Підготовча група – 9 учнів 

 Спеціальна група – 3 учнів 

 Звільнені від занять по хворобі – 11 учнів 

Слід відмітити активну участь у спортивно-масових заходах 

організованих Закарпатським обласним відділенням комітету фізичного 

виховання і спорту. 

23 вересня 2016 року взяли участь у XXV турніру на кубок ім. М. 

Данканича з мініфутболу серед спортколективів ДПТНЗ Закарпатської області 

у місті Мукачево. 

20 жовтня 2016 року взяли участь у першості з легкоатлетичного кросу 

серед ВНЗ І-ІІ, ІІІ–ІV р.а. та ПТНЗ у місті Мукачево. 

24 листопада 2016 року взяли участь у першості області з баскетболу 3х3 

серед команд юнаків та дівчат професійно-технічних закладів. Участь взяла 

лише команда юнаків у місті Свалява. 

14 грудня 2016 року взяли участь у відкритій першості з шахів та 

настільного тенісу серед ПТНЗ у 2016 року у місті Ужгород. Участь взяла лише 

команда юнаків. 

У професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний згідно 

постанови до виконання НОК України №77 від 03 грудня 2015 року було 

проведено:  

14.09.2016 р. Єдиний Олімпійський урок на тему ,,Олімпійські види 

спорту”. 

З 12.09.2016 р. по 16.09.2016 р. був проведений Олімпійський тиждень. 

16.09.2016 р. були проведені турніри серед навчальних груп по видах 

спорту: 

 Міні футбол серед юнаків. 

 Волейбол серед дівчат. 

 Перетягування канату 

 Піднімання гирі 16кг, 24кг, 32кг серед юнаків. 

21.03.2017р. взяли участь у відкритій першості з футзалу серед ПТНЗ 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання і спорту МОН України та 

обласного центру (Спорт для всіх) м. Ужгород, СК,,Юність”. 



У останій тиждень травня з (29.05.2017р – 02.06.2017р), був проведений 

тиждень фізичної культури та спорту у якому учні та викладачі ПТУ№33 

смт.Великий Березний брали активну участь з: 

 Міні – футболу серед юнаків І-ІІ курсів. 

 Змагання з волейболу серед юнаків І-ІІ курсів. 

У тижні фізичної культури та спорту був проведений відкитий урок з учнями 21 

грути професій тракторист,слюсар-ремонтник. І був проведений училищний 

день здоров’я 30.05.2017р. у якому учні та викладачі ПТУ№33 смт.Великий 

Березний брали активну участь  у змаганнях: 

 Різнаманітні естафети на спортивному майданчику. 

 Товариські зустрічі з міні – футболу. 

 Товариські зустрічі з волейболу між учнями та викладачами 

ПТУ№33 смт.Великий Березний. 

 Товариські зустрічі між курсами у силових вправ. 

У звітному начальному році у Професійно-технічному училищі №33 смт 

Великий Березний була проведена спартакіада ,,Здоров’я” серед викладачів та 

співробітників училища з футзалу, настільного тенісу та шахів. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Формування учнівського контингенту здійснюється відповідно до Правил 

прийому до професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний, 

погоджених директором департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, 

затверджених директором училища, які розроблені відповідно до Типових 

правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. №441.  

Профорієнтаційна робота в училищі здійснюється за різними формами. 

Так в січні 2017 року видано наказ відповідно до якого закріплено педагогічних 

працівників училища за школами Великоберезнянського та Перечинського 

районів. Для інформування про навчання в училищі та популяризації професій, 

педагогічний колектив тісно співпрацює із засобами масової інформації: 

оголошення в районній пресі, місцевому кабельному телебаченні. 

 Прийом учнів в училище здійснює приймальна комісія, яка діє на підставі 

Положення про Приймальну комісію, керується у роботі Правилами прийому. 

Видано наказ директора «Про затвердження приймальної комісії по прийому 

учнівської молоді на навчання», де вказується склад комісії, строки проведення 

співбесіди та призначається відповідальний секретар. Приймальну комісію 

очолює директор училища. Приймальна комісія проводить із вступниками 

бесіди про вибір професій, умови навчання, матеріальне забезпечення учнів 

різного соціального становища, віковий ценз, професійну придатність 

абітурієнтів. Підготовка кваліфікованих робітників із ліцензованих професій 

здійснюється тільки відповідно до укладених 2-х сторонніх договорів із 

фізичними та юридичними особами.  

 



ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 

ПЕДПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, 

соціальні гарантії працівників училища у галузі охорони праці в навчальному 

закладі забезпечуються дотриманням законів України «Про охорону праці», 

«Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» та  нормативних документів в 

галузі охорони праці. 

В училищі на підставі чинного законодавства розроблено Положення про 

організацію роботи з охорони праці, яким визначається система організації 

роботи з ОП, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо 

забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, 

запобігання травматизму його учасників. 

 З цією метою пріоритетними напрямками діяльності є такі: 

 1. Систематичне проведення первинних і періодичних медичних оглядів 

всіх працівників та учнів училища. 

 2. Постійне проведення навчання з ОП. 

 3.  Дотримувались  інструкцій з охорони праці для працівників та учнів. 

4. Проводилась перевірка стану охорони праці і підготовки до занять 

перед початком навчального року. 

5. Відбувався трьохступеневий внутрішній контроль з ОП під час 

навчально-виробничого процесу (щоденний, щотижневий, щомісячний). 

В училищі створена служба охорони праці. Перед початком навчального 

року затверджується склад постійно діючої комісії з питань охорони праці, в 

обов’язки якої введено організацію навчання і перевірку знань з охорони праці 

та контроль за виконанням нормативних документів, своєчасне ознайомлення 

працівників училища зі змінами нормативно-правових актів, здійснення 

триступеневого контролю з ОП.  

В училищі проведено місячник охорони праці з 03 квітня по 28 квітня 

2017 року під час якого проводились заходи згідно затвердженого плану 

В училищі відповідно до нормативних вимог функціонує кабінет 

«Охорони праці». Кабінет  обладнаний  відповідно до вимог Положення про 

кабінет з  охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

У навчальних кабінетах, лабораторіях, виробничих майстернях, 

бібліотеці, гуртожитку оформлені кутки з охорони праці, які забезпечені 

відповідними інструкціями з пожежної безпеки, надання першої медичної 

допомоги, охорони праці під час навчання, а також спеціальними інструкціями 

відповідно до змісту занять чи виконання робіт з професій. Керівники 

навчальних груп забезпечені інструктивними матеріалами з безпеки 

життєдіяльності.   

Ведеться журнал реєстрації травматизму учасників навчально-виховного 

процесу. За останній рік фактів травматизму учнів та працівників училища 

через порушення правил та норм охорони праці та навчання не виявлено. 



У навчальному закладі всі наявні документи, що регулюють питання 

охорони праці згідно листа МОН від 26.04.2013 р. № 1/9-305. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету, а також має 

рахунок спеціального фонду. Надходження та використання коштів 

здійснюється згідно кошторисів, затверджених в установленому порядку.  

За звітний період із загального фонду використано коштів на наступні 

цілі: 

2111 – заробітна плата        2163540,12 

2210 – предмети, матеріали, обладнання    89963,60 

2220 – медикаменти       3000,00 

2230 – продукти харчування  108150,00 

2240 – оплата послуг (крім комунальних)    50950,35 

2250 – відрядження       6562,53 

2273 – оплата  електроенергії      203199,90 

2275 – оплата вугілля        181099,59 

2720 – стипендія        506541,00 

2730 – інші виплати (допомога при працевлаштуванні дітям-сиротам) 

          28800,00 

Надходження на спеціальний фонд від виробничої практики та надання 

послуг – 20151,50 грн. 

За рахунок залишку коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів у 

навчально-виробничій майстерні з професій швачка, наявне нове швейне 

обладнання відповідно до вимог державного стандарту, на суму 49996,00 грн., а 

саме: 

- промислова швейна машина HR737F; 

- промислова швейна машина HR737F 516М2-55; 

- швейна машина TYPICAL GN795 (5*5); 

- промислова швейна машина HR870H. 

Кошторисні видатки загального фонду бюджету використовувалися за 

призначенням в межах затверджених асигнувань по кодах економічної 

класифікації видатків для забезпечення життєдіяльності навчального закладу.  

Кредиторська заборгованість по заробітній платі, стипендії, оплаті послуг 

та енергоносіїв,  капітальних видатків за звітній період відсутня. 

Розвиток соціальної сфери, соціальні трудові пільги, гарантії та 

компенсації працівників училища забезпечуються в такому порядку: 

1. Щорічна виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. 

2. Виплата надбавки педагогічним працівникам за вислугу років 

щомісячно від педагогічного навантаження. 

3. Виплата матеріальної допомоги працівникам у відповідності з 

Колективним договором. 

4. Сприяння працівникам у призначенні пенсії за вислугу років та за 

віком. 



5. Постійно впродовж навчального року інженерно-технічні та 

педагогічні працівники училища отримували премії.  

 Зобов’язання адміністрації щодо оплати праці, гарантійних 

компенсаційних  виплат та інших соціальних норм виконано у відповідності до 

чинного законодавства і колективного договору. За звітний період своєчасно 

подавалась статистична звітність. Жодних зауважень при здачі бухгалтерської 

звітності та інших необхідних відомостей про роботу і стан навчально-

виховного процесу в училищі не було. Квартальні та річні баланси подавались 

вчасно.  

В повному обсязі виконувались накази і розпорядження МОН України, 

департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, 

НМЦ ПТО в Закарпатській області, місцевих органів влади, керівництва 

фондів. 

З метою забезпечення навчально-виховного процесу в училищі обладнано 

13 кабінетів: кабінет будови, ТО та промислового устаткування, кабінет будови 

тракторів, кабінет спецдисциплін з професії продавець продовольчих товарів, 

кабінет філології,  кабінет хімії, біології та екології, кабінет спецдисциплін з 

професії швачка, кабінет математики,  кабінет охорони праці та Захисту 

Вітчизни, кабінет фізики та астрономії,  кабінет економічних дисциплін,  

кабінет інформаційних технологій, кабінет суспільних дисциплін, кабінет 

правил дорожнього руху; 2 лабораторії: лабораторія тракторів, лабораторія ТО 

тракторів; 3 виробничі майстерні: швейна майстерня, слюсарна майстерня, 

магазин-майстерня; бібліотеку з читальним залом, облаштовано спортивний зал 

і спортивний майданчик, для проживання учнів - гуртожиток на 120 місць.  

Навчальні кабінети, лабораторії, виробничі майстерні використовуються 

за призначенням і мають необхідне обладнання та устаткування. Всі кабінети 

обладнані необхідними меблями і мають 30 учнівських місць. Наявна 

навчально-матеріальна база в основному, згідно ДСПТО, задовольняє всі 

вимоги підготовки кваліфікованих робітників. В повному обсязі, навчальний 

заклад може здійснювати загальноосвітню підготовку. 

 

За звітній період виконано: 

 поточний ремонт та санітарно-гігієнічна побілка із заміною підлоги у 

кабінеті економічних дисциплін; 

 поточний ремонт із заміною вікон, підлоги та санітарно-гігієнічна побілка 

у кабінетах охорони праці та інформаційних технологій; 

 реконструкція, поточний ремонт та санітарно-гігієнічна побілка швейної 

майстерні, укомплектування відповідно до вимог ДСПТО (заміна 

звичайних люстр на стельові лампи денного світла, індивідуальне 

освітлення на кожну швейну машину, ремонт та обслуговування швейних 

машин тощо); 

 санітарно-гігієнічна побілка 1 та 3 поверхів адміністративно-навчального 

корпусу; 

 капітальний ремонт туалету із заміною дверей, вікна, сантехніки; 

 встановлено 4 камери відеоспостереження на території навчального 

закладу; 



 приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішній двір, 

прилеглу територію в рамках місячника благоустрою; 

 працівники та учні училища долучилися до Всеукраїнської соціально-

екологічної акції «Зробимо Україну чистою»; 

 здійснено ремонт та обслуговування всіх комп’ютерів навчального 

закладу; 

 протягом липня-серпня заплановано санітарно-гігієнічна побілка 

навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій і коридорів до нового 

навчального року; 

 

В училищі продовжує працювати Веб-сайт, який систематично 

поповнюється новинами навчально-виховного процесу, оновлюються та 

створюються нові  рубрики. 

Як директор даного навчального закладу намагаюсь враховувати 

побажання, пропозиції учнів, батьків, педагогічного колективу, громадськості, 

оперативно реагувати на зауваження та звернення.   

 

Директор ПТУ №33    Марина Іванівна Микита 


